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Modernizowaç, budowaç nowy magazyn, czy skorzystaç z us∏ug
outsourcingu? Aplikacja do wyznaczania efektywnoÊci modernizacji, budowy nowego magazynu lub skorzystania z us∏ug outsourcingu
W ∏aƒcuchu dostaw towarów do klienta wa˝nym elementem jest magazyn
i zachodzàcy w nim proces magazynowania. Wiele firm dla poprawienia swojej konkurencyjnoÊci, osiàgni´tej poprzez zmniejszenie kosztów magazynowania, staje przed dylematem i zadaje
sobie podstawowe pytanie: „Modernizowaç, budowaç nowy magazyn, czy skorzystaç z us∏ug outsourcing-u?”. Prawid∏owe dostosowanie technologii magazynowania do specyfiki dystrybucji pozwala na zmniejszenie kosztów funkcjonowania magazynu i pozwala na konkurowanie na rynku. Kadra kierownicza,
zarzàdy firm potrzebujà podstawowych
informacji, wskaêników ekonomicznych,
w jakim stopniu inwestycja zwiàzana
z budowà nowego magazynu, modernizacjà istniejàcego, jest pod wzgl´dem finansowym efektywna. A mo˝e lepiej
skorzystaç z outsourcing-u (us∏ug firm
logistycznych)? Instytut Logistyki i Magazynowania wychodzàc naprzeciw tym
oczekiwaniom opracowa∏ aplikacj´ pozwalajàcà na szybkie wyznaczanie parametrów magazynu dla poszczególnych
przep∏ywów towarów w zak∏adanym
okresie, dla której jest wykonywana analiza finansowa i porównanie jej z kosztami outsourcingu. Otrzymane wyniki pozwalajà na podj´cie decyzji i odpowiadajà na pytanie: „Modernizowaç, budowaç
nowy magazyn, czy skorzystaç z us∏ug
outsourcingu?”. Program bazuje na
dwóch typach danych wejÊciowych: danych klienta – okreÊlajàcych parametry
przep∏ywów towarowych, danych eksperta (konsultanta) – okreÊlajàcego stosowane wyposa˝enie technologiczne
oraz przebieg procesu magazynowania.
Aplikacja wyznacza podstawowe wskaêniki finansowe inwestycji:
– NPV (wartoÊç netto inwestycji),
– IRR (wewn´trznà stop´ zwrotu z inwestycji),
– okres zwrotu inwestycji.
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Aplikacja zosta∏a opracowana dla
trzech technologii magazynowania:
– sk∏adowania w rega∏ach ramowych
paletowych,
– sk∏adowania w rega∏ach ramowych
zblokowanych,
– sk∏adowania blokowego.

Charakterystyka aplikacji
Aplikacja zosta∏a opracowana na ba- –
zie aplikacji OPM1 i zosta∏a wzbogacona o analiz´ finansowà porównujàcà nak∏ady i koszty magazynowania z koszta- –
mi outsourcingu. Dla opracowania aplikacji przyj´to nast´pujàce za∏o˝enia
funkcjonalne:
–
– analiza finansowa zosta∏a opracowana dla projekcji 15-letnich wielkoÊci
przep∏ywów towarowych,
–

Rys. 1. Widok panelu sterowania (arkusz
„TreÊç”) aplikacji

– mo˝liwoÊç wyznaczenia wymaganych
parametrów magazynu dla za∏o˝onych wielkoÊci przep∏ywów w okresie
projekcji w celu okreÊlenia mo˝liwoÊci modernizacji istniejàcego magazynu (wariant 1),
– wyznaczanie parametrów dla budowy nowego magazynu dla za∏o˝o-

nych wielkoÊci przep∏ywów w okresie
projekcji dla nast´pujàcych wariantów rozbudowy magazynu:
• wariant 2: rozbudowa magazynu
w cyklu 4-letnim,
• wariant 3: rozbudowa magazynu
w cyklu 7-letnim,
• wariant 4: budowa magazynu
w pierwszym roku dla docelowych
przep∏ywów,
uwzgl´dnienie w analizie miejsca lokalizacji magazynu outsourcingu (model kosztów dowozu do magazynu),
wyznaczania kosztów outsourcingu
dla poszczególnych faz procesu magazynowania,
wykonanie projekcji finansowej na
podstawie zdyskontowanych przep∏ywów gotówkowych – pomi´dzy
kosztami budowy i eksploatacji magazynu w∏asnego a outsourcingiem,
wyliczenie podstawowych wskaêników finansowych:
• NPV (wartoÊç netto inwestycji),
• IRR (wewn´trzna stopa zwrotu z inwestycji),
• okres zwrotu inwestycji.

Dane wejÊciowe dla wyznaczenia parametrów magazynu otrzymane od
klienta dodatkowo zawierajà:
– przewidywane nak∏ady jednostkowe
na modernizacj´ istniejàcego magazynu, dróg dojazdowych i placów manewrowych,
– cen´ jednostkowà 1 m2 istniejàcego
magazynu, dróg dojazdowych i placów manewrowych,
– cen´ jednostkowà 1 m2 dzia∏ki przeznaczonej do budowy magazynu,
– lokalizacj´ magazynu outsourcingu
w stosunku do siedziby firmy,
– cen´ jednostkowà 1 wozokilometra
Êrodka transportu zwiàzanymi
z kosztami dowozu towarów do magazynu outsourcingu,
– wskaêniki kosztów eksploatacji bu-

Charakterystyka aplikacji OPM zosta∏a opisana w Logistyce numer 5/2003.
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– IRR; wewn´trznà stop´ zwrotu z inwestycji,
– okres zwrotu z inwestycji, pozwalajàce na podj´cie decyzji o modernizacji
istniejàcego magazynu, budowie nowego lub skorzystania z us∏ug firm
zewn´trznych.
Na rys. 1 pokazano widok panelu sterowania (arkusz „TreÊç”) aplikacji, a na
rys. 2 i 3 arkusz z wyników oraz wykres
graficzny przep∏ywów gotówkowych
w okresie projekcji.

Rys. 2. Widok arkusza „Wskaêniki finansowe” aplikacji

WartoÊç teraêniejsza netto NPV [tys. PLN]

Studium przypadku

Rys. 3. Wykres graficzny przep∏ywów gotówkowych w okresie 15 letniej projekcji przep∏ywów towarowych

dynku magazynu i proponowanego – stop´ % kredytu zaciàgni´tego na buwyposa˝enia magazynowego.
dow´ magazynu,
– stop´ % podatku dochodowego p∏aDane wejÊciowe wprowadzane przez
conego przez firm´,
eksperta konsultanta dodatkowo za- – wskaêniki % amortyzacji budynku mawierajà:
gazynu i proponowanego wyposa˝e– koszty jednostkowe outsourcingu
nia magazynowego.
w rozbiciu na:
• koszty jednostkowe przyj´cia paleW wyniku przeprowadzonych oblitowej jednostki ∏adunkowej (pj∏) do czeƒ z wykorzystaniem aplikacji klient
magazynu,
otrzymuje parametry magazynu dla
• koszty jednostkowe sk∏adowania projekcji 15-letnich wielkoÊci przep∏ypj∏ w magazynie,
wów towarowych, a tak˝e dodatkowo
• koszty jednostkowe kompletacji pj∏ parametry i wskaêniki finansowe:
z towarem w magazynie,
– NPV; wartoÊç netto inwestycji zwià• koszty jednostkowe wydania pj∏
zanà z budowà, modernizacjà magaz magazynu,
zynu,

10,00
10,00
40,00
40,00

Rys. 4. Widok arkusza wartoÊciowanie kryteriów aplikacji
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Firma dystrybucyjna posiadajàca w∏asny magazyn zamierza zwi´kszyç obszar dzia∏ania, co spowoduje wzrost
przep∏ywów towarowych. Zarzàd firmy
rozwa˝a mo˝liwoÊç dostosowania swojej infrastruktury dla nowych wielkoÊci
przep∏ywów towarowych przez:
– modernizacj´ istniejàcego magazynu
poprzez zmian´ technologii sk∏adowania,
– budow´ nowego magazynu lub skorzystania z us∏ug firm Êwiadczàcych
us∏ugi magazynowe – outsourcing.
Firma okreÊli∏a dane wejÊciowe dotyczàce prognozowanych w okresie 15 lat:
– wielkoÊci dostaw do magazynu,
– wielkoÊci wspó∏czynnika rotacji zapasów,
– struktury wydaƒ z magazynu,
– Êrednich parametrów jednostki ∏adunkowej.
JednoczeÊnie firma poda∏a parametry:
– posiadanego w∏asnego magazynu,
– posiadanej dzia∏ki budowlanej przeznaczonej pod budow´ nowego magazynu oraz przewidywanà lokalizacj´ magazynu outsourcingu i proponowane wst´pne ceny jednostkowe
za us∏ug´ outsourcingu w odniesieniu do p.j.∏., ustalone w drodze negocjacji z firmà logistycznà.
Kryteriami wyboru wariantów jakie
przyj´to w aplikacji sà: najni˝sze nak∏ady inwestycyjne oraz koszty przejÊcia palety przez magazyn (koszty
eksploatacyjne) (rys. 4.). Wykorzystujàc opracowane aplikacje, postanowiono rozpatrzyç technologi´ sk∏adowania w rega∏ach paletowych jako powszechnie wyst´pujàcà i odpowiadajàcà wskaênikowi selektywnoÊci zapasu magazynowego podanego przez
firm´.

Magazynowanie i transport wewn´trzny
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

W obliczeniach przyj´to mo˝liwoÊç
zmiany stawek za us∏ugi outsourcingu
wraz ze wzrostem wielkoÊci przep∏ywów towarowych oraz lokalizacj´ magazynu firmy Êwiadczàcej us∏ugi outsourcingu w pobli˝u zak∏adu produkcyjnego firmy

Symulacja – wyniki

Na rys. 7 przedstawiono porównanie
rocznych kosztów eksploatacyjnych
magazynu z rocznymi kosztami outsourcingu.

Podsumowanie – rekomendacje
Korzystniejszym wariantem jest budowa nowego w∏asnego magazynu.
Âwiadczà o tym otrzymane wyniki. Analizujàc otrzymane wyniki mo˝na wnioskowaç, ˝e
– modernizacja posiadanej infrastruktury magazynowej nie pozwoli na
pe∏ne zaspokojenie powierzchni magazynowej dla prognozowanych wielkoÊci przep∏ywów towarowych (wariant 1 rys. 5),
– proponowane przez firm´ logistycznà ceny jednostkowe us∏ugi outsourcingu sà za wysokie i wskazujà na celowoÊç budowy w∏asnego magazynu
(NPV i IRR sà wartoÊciami dodatnimi
i informujà o potencjalnym zysku
z inwestycji budowy magazynu),
– wskaênik IRR wynoszàcy 14,28 % jest
wi´kszy od stopy procentowej kredytu bankowego przyj´tego na poziomie 8 % (wariant 2 rys. 5) oraz okres
zwrotu z inwestycji wynoszàcy 9 lat
i 7 miesi´cy wskazuje na zyskownoÊç
inwestycji i mo˝liwoÊç ∏atwego pozyskania kredytu inwestycyjnego,
– celowym jest tak˝e rozbudowywanie obiektu magazynu w okresach
4-letnich, a wyposa˝anie go w dodatkowe urzàdzenia w okresach
rocznych wraz ze wzrostem strumienia przep∏ywów towarowych (wskaêniki NPV, IRR oraz okres zwrotu z in-
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Rys. 5. Widok arkusza z wynikami otrzymanymi z aplikacji dla rozpatrywanych wariantów.

WartoÊç teraêniejsza netto NPV [tys. PLN]

Przep∏ywy gotówkowe w okresie projekcji 15 letniej wielkoÊci przep∏ywów
przedstawiono na rys. 6.

Powrót

Rys. 6. Widok wykresu przep∏ywów gotówkowych w okresie projekcji finansowej obejmujàcych
15 lat

westycji sà korzystniejsze ni˝ dla w cenach rozpoczàç inwestycj´ budowy nowego magazynu.
wariantu 3 i 4).
Dlatego te˝ zarzàd firmy w pierwszej
kolejnoÊci powinien rozpoczàç negoWi´cej informacji o opisanej aplikacji mo˝ecie Paƒcjacje z firmà logistycznà o zmniejsze- stwo uzyskaç u autora artyku∏u: Jacek Zajàc tel:
nie cen us∏ug outsourcingu, a w przy- (0-61) 850-4953, e-mail: jacek_zajac@ilim.poznan.
padku niemo˝noÊci uzyskania upustów pl, www.ilim.poznan.pl

Koszty magazynowania \ outsorcingu [tys. PLN]

W wyniku przeprowadzonych obliczeƒ z wykorzystaniem aplikacji uzyskano nast´pujàce wyniki dla rozpatrywanych wariantów, które przedstawiono na rys. 5.

Rys. 7. Porównanie rocznych kosztów eksploatacyjnych magazynu z rocznymi kosztami outsourcingu

